
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4)كتاب الجهاد   – الموطأ

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 رين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهم اغفر لشيخنا والحاض
 : باب ما تكون فيه الشهادة:-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 أسيللك إنيي اللهم: "يقول كان -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني
 ".رسولك ببلد ووفاة سبيلك في شهادة
 تقيوا  الميؤمن كيرمكيان يقيول: " -رضي هللا عنه- الخطاب بن مرع أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ،وأمييه أبيييه عيين يفيير فالجبييان ،شيياء حييي  هللا يضييعها غرائييز والجييبن والجييرأة ،خلقييه ومروءتييه حسييبه ودينييه

 ".هللا على نفسه احتسب من والشهيد ،الحتوف من حتف والقتل ،رحله إلى به يئوب ال عما يقاتل والجريء
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،لعالمينالحمد هلل رب ا
 : باب ما تكون فيه الشهادة:-رحمه هللا تعالى-المؤلف أما بعد: فيقول 

ارتباطهما بالترجمة اللهم إال  -رضي هللا عنهما-باب ما تكون فيه الشهادة، ثم ذكر أثرين عن عمر بن الخطاب 
المطلوب الرابط بينهما سؤال الشهادة، األول فيه سؤال الشههادة، وجهاف فيهه مها جهاف أن مهن طلهب الشههادة إذا كان 

ن مات على فراشه، والثاني ما فيه إال أن الشهيد من احتسب نفسه، أخلص في  صادقًا حصل له ثوابها وأجرها وا 
 جهاد هلل جل وعال.

ال غيهر ررفيهةس سههب ههذه ررفيههة )فهي(تكهون فيههه مها  يعنههي مهن أسهباب أجههر بية، إنهي أسهألك الشهههادة فهي سهبيلك، وا 
 الشهادة سؤال الشهادة، نعم، ومن أسباب نيل ثواب الشهادة احتساب هذه الشهادة في سبيل هللا جل وعال.

الشهرا  يعنهي األسهباب منهها القريهب، في شيف من البعد يعني، لكن إذا حملت علهى أنهها سهببية كمها يقهول بعه  
 ومنها البيعد.

 أسههألك إنههي اللهههم: "يقههول كههان الخطههاب بههن عمههر أن أسههلم بههن زيههد عههن مالههك عههن يحيههى حههدثنيقههال رحمههه هللا: 
" يعني على المسلم أن يطلب الشهادة من هللا جهل وعهال، صهادقًا فهي ذلهك مخلصهًاو ألنهه ولهو لهم سبيلك في شهادة

ن من سأل الشهادة صادقًا في سؤاله نال يقتل في سبيل هللا حصل له أجرها، قد ثبت عنه عليه الصالة والسالم أ
 ثوابها وأجرها ولو مات على فراشه.



اللهم إني أسالك شهادة في سهبيلكو لتكفهر بهها جميهذ الهذنوب، إال مها تقهدم مهن الهدين، فيقهاق عليهه حقهو  الخله ، 
 إن لم يرضهم هللا جل وعال عن هذا الشهيد.

أن الوفاة في المدينة لهان أقول: لها ميزتها، فهي مهاجر النبي " عليه الصالة والسالم، ال شك رسولك ببلد ووفاة"
قاعهدة اسسهالم، وعاصهمته األولهى، وههي أفضهل بقهاب األر  بعهد عليه الصالة والسهالم ومههاجر أصهحابه، وههي 
 مكة عند الجمهور، وقبلها عند مالك رحمه هللا.

ودفهن ببلهد الرسهول عليهه تل شهيدًا وههو يصهلي، وفاة ببلد رسولك عليه الصالة والسالم، وقد حصل له ما تمنى، ق
 الصالة والسالم بل بجواره.

 كرم"" تقواه المؤمن كرمكان يقول: " الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيثم بعد ذلك قال: 
ه نسهبه، فالهدين ، ودينه حسبه، من بطأ به عمله لهم يسهرب بهحسبه ودينه }إن أكرمكم عند هللا أتقاكم{" تقواه المؤمن

 والجهرأة الخل  الحسن ومعاشرة الناق، ومعاملتهم بخل  حسهن، ههذه المهروفة الحقيقيهة، ،خلقه ومروفته هو العمل،
، غرائز صفات ثابتة في النفوق، وبع  الناق مجبول على الجرأة، وبعضهم مجبول على الجهبن، غرائز والجبن

 ًا هي مذمومة في مواضذ إذا زادت عن حدها.والخير في الوسط، الجرأة مطلوبة في مواضذ، وأيض
يتعر  أبوه وأمه للخطر ويفهر منهمها وال  ،وأمه أبيه عن يفر فالجبان ،شاف حيث هللا يضعها الجرأة والجبن غرائز

يدافذ عنهما، يحتر  المنزل وأمه وأبوه بأمق الحاجة إليه، فيهرب ويتهركهم، وبممكانهه أن يسهعفهم أو ينقهذهم، ههذا 
 يقاتهل الجهريفعما ال يستفيد منه،  ،رحله إلى به يئوب ال عما يقاتل والجريف جبان يفر عن أبيه وأمه،جبان، فال

نما قد يستفيد منه غيره، وقد ال يستفيد منه أحد،  ،يعني ال يرجذ به إلى رحله يئوب ال عما ال يستفيد منه البتة، وا 
ة ممدوحههة، والشههجاعة ممدوحههة مهها لههم تتعههد  الحههد والجههريف يقاتههل عمهها ال يئههوب بههه إلههى رحلههه، وال شههك أن الجههرأ 

 المشروب، كما أن جميذ الخصال لها طرفا نقي ، والخير في الوسط.
 يعني سبب من أسباب الموت، نوب ولون من ألوان الموت: ،الحتوف من حتف والقتل

 األسباب والموت واحد تنوعت   من لم يمت بالسيف مات بغيره 
مما يتداوله الناق قالوا: فالن قتل، قالوا: ما يعر  نفسه للقتل، قالوا: فالن سقط  والقتل حتف من الحتوف يعني

مهن شهاه ، قههال: ال يصهعد شههاه ، تهرد  فهي بئههر قهال: ال يقههرب مهن بئههر، وهكهذا إلهى آخههره ثهم قههالوا: فهالن مههات 
 .ال يستقدمون{}إذا جاف أجلهم فال يستأخرون ساعة و على فراشه، هذا ماذا يصنذس نعم، ال مفر وال محيد، 

 والشهيد من احتسب نفسه على هللا.
يعني نذر نفسه هلل خدمة لدينه، سواًف كان بسنانه، أو بلسانه، أو ببدنه، أو بماله، مخلصًا في ذلك هلل جل وعال، 

 نعم.
 طالب:......

فممهها أنتكههون هههو يولههد علههى الفطههرة، يولههد علههى الفطههرة، يولههد علههى مهها تقتضههيه الفطههرة، وهههو الوسههط، يولههد متوسههط، 
 المؤثرات تزيده من جانب الشجاعة أو تزيده من جانب الجبن، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 :الشهيد غسل في العمل باب



رضيي هللا عنيه  الخطياب بين عمير أنرضيي هللا عنهميا  عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 .هللا يرحمه شهيدا   وكان ،عليه وصلي وكفن غسل

 يصيلى وال ،يغسيلون  ال هللا سيبيل فيي الشيهداء :يقوليون  كيانوا أنهيم العليم أهل عن بلغه أنه مالك نع حدثنيو 
نهم ،منهم أحد على  ".فيها قتلوا التي الثياب في يدفنون  وا 

 .مات حتى يدرك فلم المعترك في قتل فيمن السنة وتلكرحمه هللا:  مالك قالقال يحيى: 
 الخطياب بين بعمير عميل كميا علييه ويصيلى يغسيل فإنيه ذليك بعيد هللا شياء ميا فعاش منهم حمل من وأما :قال

 رضي هللا عنه.
 :الشهيد غسل في العمل بابيقول رحمه هللا تعالى: 

في غسل الشهيد ذكرنا في درق مضى أن الشهداف منهم من تثبت له األحكام كلها في الدنيا واآلخرة، ومنهم مهن 
 العكق. تثبت له أحكام الدنيا دون اآلخرة، ومنهم

ن عمر رضي هللا عنه شهيد، قتل شهيدًا، ومذ ذلك غسل وكفن وصلي عليه، فأحكام الدنيا ال تثبت لمثل عمر ،وا 
ثبتت له الشهادة في اآلخرة، لماذاس ألنه عاش بعد طعنه، عاش فمذا عاش المقتول فمنه حينئذ ال يعامل في الدنيا 

ن كههانمعاملههة الشهههيد،  شهههادة فههي مثههل الصههورة التههي قتههل فيههها عمههر، إال أن المههراد  ومههنهم مههن يقههول: إن القتههل وا 
بالشهههيد الههذي جههافت بههه النصههوص وأن لههه أحكههام فههي الههدنيا تخصههه إنمهها هههو مههن قتههل فههي سههبيل هللا، فههي سههاحة 

 القتال، والقتال يبدأ من خروجه من منزله إلى دخوله إليه، فذهابه جهاد، ورجوعه جهاد.
 ،عليههه وصههلي وكفههن غسههل الخطههاب بههن عمههر أن عمههر بهن هللا عبههد عههن افذنهه عههن مالههك عههن يحيههى حههدثنيقهال: 
 .هللا يرحمه شهيداً  وكان
 يصهلى وال ،يغسهلون  ال هللا سهبيل فهي الشههداف :يقولهون  كهانوا أنههم العلهم أهل عن بلغه أنه مالك عن حدثنيو قال: 
نهم ،منهم أحد على  ".فيها قتلوا التيهم ثياب في يدفنون  وا 

د في الدنيا، ال يغسلون، كما فعل بشههداف أحهد، ال يغسهلون وال يصهلى علهى أحهد مهنهم، قهد يقهول هذه أحكام الشهي
 قائل: حنرلة يقال له الغسيل، غسلته المالئكة وهو شهيد، لماذاس ألنه كان جنبًا، نعم ألنه كان جنبًا.

ي آخهر حياتهه صهلى علهى وال يصلى على أحد منهم، النبي عليه الصالة والسالم ثبت في الحديث الصحيح أنه فه
شهههداف أحههد بعههد ثمههان سههنين، صههلى علههيهم كههالمودب لهههم، فمههن يقههول بههأن الشهههيد يصههلى عليههه، قههال: النبههي عليههه 
الصالة والسالم صلى على أحد وهذا ناسخ، ومنهم من يقول: ال يصلى عليه مطلقهًا، وعهدم الصهالة عليهه محكهم، 

 غوية مرهم ودعا عليهم، ودعا لهم.يقول: إن الصالة على شهداف أحد إنما هي صالة ل
نهم"وال يصلى على أحد منهم،   "فيها قتلوا التيهم ثياب في يدفنون  وا 

 المحرم إذا مات وهو محرم يكفن في ثوبيه، والشهيد إذا مات وأثر الشهادة على ثيابه يدفن فيها.
 .مات حتى يدرك فلم ، يعني في المعركة،المعترك في قتل فيمن السنة وتلك: مالك قال

ن كههان عنههد هللا  أمهها إذا أدرك ومكههث مههدة يعههالل فيههها ولههو مههات بعههد ذلههك فمنههه ال يأخههذ حكههم الشهههيد فههي الههدنيا، وا 
 شهيدًا، على ما قرره أهل العلمو ألنه مات بسبب المعركة.

 .الخطاب بن بعمر عمل كما عليه ويصلى يغسل فمنه ذلك بعد هللا شاف ما فعاش منهم حمل من وأما :قال



ي لو أن شخصًا قتل في بيته، أو قتل في مسجد مثاًل وهو يصلي بالناق، كما فعل عمهر، ومهات فهورًا، يعنهي يعن
مفهههوم كههالم اسمههام أنههه لههو مههات عمههر مههات فههورًا مهها أدرك، لمهها غسههل وال صههلى عليههه، وال، ودفههن فههي ثيابهههو ألنههه 

 .الخطاب بن بعمر عمل كما عليه ويصلى يغسل فمنه ذلك بعد هللا شاف ما فعاش منهم حمل من وأماقال: 
لكن لو أن أحدًا قتل في المحهراب كمها صهنذ بعمهر رضهي هللا عنهه،نعم عمهر حياتهه كلهها جههاد، لكهن هنهاك جههاد 
تثبهههت لهههه األحكهههام الهههذي ههههو قتهههال العهههدو، والمسهههلم فهههي حياتهههه كلهههها جههههاد، نقهههول: يسهههتح  نصهههيب فهههي سهههبيل هللا 

ن كانت حياته كلها جهاد، بالمعنى العام، لكن المراد بهه فهي ههذا البهاب بمعنهاه  المنصوص عليه في آية الزكاة، وا 
 يغسهههل فمنهههه ذلهههك بعهههد هللا شهههاف مهها فعهههاش مهههنهم حمهههل مهههن وأمهههاالخههاص، وههههو قتهههال األعهههدافو ألن مفههههوم كالمههه 

، مفهومه أنه لو أن عمر مات فورًا في محرابه لما غسل وال صلي عليهه، وكفهن فهي بعمر عمل كما عليه ويصلى
 ثيابه، لكن من قال بهذا من أهل العلمس نعمس

 طالب:......
كما عمل بعمر بن الخطاب، هنا في أول الباب يقول: إن عمر غسل أو كفن وصلي عليهه، وكهان شههيدًا يرحمهه 

منصهوص عليهه فهي آخهر البهاب، ومفهومهه أنهه لهو لهم هللا، لماذاس نعهم ألنهه عهاش بعهد ذلهك، ألنهه عهاش بعهد ذلهك، 
غسههل ولمهها كفههن، وال صههلي عليههه، هههذا مفهومههه، لكههن هههل يوافهه  اسمههام علههى هههذاس أو أن المقتههول يعههش نعههم لمهها 

مهمههها بلهههل فهههي المنزلهههة فهههي اسسهههالم، والهههدفاب عهههن اسسهههالم، والجههههاد فهههي سهههبيل هللا غيهههر قتهههال العهههدو، غيهههر قتهههال 
داف، لكهن مهذ ذلهك أحكامهه فهي المعركة نعم، قد تثبت لهه مها عنهد هللا، ال يحهد، قهد يثبهت لهه أكثهر مممها يثبهت للشهه

 الدنيا تختلف عن أحكام الشهداف، نعم.
 طالب:......

 لكن هذا ليق بمعركة مهما كان.
 طالب:......

 المقصود أنه عاش حياة مستقرة.
 طالب:...... 

 عمومًا حياته مستقرة حياته مستقرة وعولل ونقل عن مكانه.
 طالب:...... 

 ى أن مات هذا في حكم الميت، ترون كالم.نعم لو أصيب بغيبوبة يغمى متصل إل
 طالب:......

 ب، هاهسيغسل، كالم طويل باقي في البا
 طالب:......

 ال، ما ليق سسسس صلى عليهم كالمودب لهمس
 طالب:......

 ال، ال لكن اختلفوا في معنى الصالة، هذا أنت اللي تبحثه.
 طالب:......



ه مهن يقهول بهأن الشههداف يصهلى علهيهم، وفهي بعه  رواياتهه مها يهدل ال، ال مقو ، مقو  عند أهل العلهم واسهتدل به
 على أنه كبر عليهم، وهذا مما يقوي أنه يصلى لكن هذه من خصائص أهل أحد.

 على كل حال غدًا إن شاف هللا موعدك، نعم.
 سم.

والنهذور مها عنهدنا غيهرهم، وغدًا األيمهان ودنا نكمل الباب يا اسخوان ما عندنا إال اليوم وغدًا، اليوم تكملة الجهاد، 
 فاتركونا يا اسخوان خلونا نكمل هذاو ألنه طال بنا الموطأ وكثير من اسخوان يريدون إنهافه على أي وجه.

 طالب:...... 
 من بعد إن شاف هللا خليه بعد الدرق، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 باب ما يكر  من الشيء يجعل في سبيل هللا:

 الواحيد العيام فيي يحميل كيانرضيي هللا عنيه   الخطاب بن عمر أن سعيد بن يىيح عن مالك عن يحيى حدثني
 رجيل فجياء  ،بعيير على العراق إلى الرجلين ويحمل ،بعير على الشام إلى الرجل يحمل ،بعير ألف أربعين على
 .نعم :له قال ؟زق  أسحيم هللا نشدتك :الخطاب بن عمر له فقال ،وسحيما   احملني :فقال العراق أهل من

 باب ما يكره من الشيف يجعل في سبيل هللا:يقول رحمه هللا تعالى: 
يعني يستعمل في غير ما جعل له، يعني ما يكره من الشيف يعني في استعماله في غير ما جعهل لهه، أو يتوسهذ 

 في استعماله من غير ما حدد له.
 أربعهين علهى الواحهد العهام يفه يحمهل كهان الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
 .بعير على العرا  إلى الرجلين ويحمل ،بعير على الشام إلى الرجل يحمل ،بعير ألف

قههالوا: ألن الطريهه  إلههى الشههام، أو القتههال فههي الشههام أشههد مههن القتههال فههي العههرا ، أشههد منههه فاحتهها  إلههى أن يسههتقل 
 أيسر طريقزببعير يحمله ويحمل متاعه بينما القتال في العرا  أسهل و 

 على كل حال هذا نصذ عمر رضي هللا عنه وأرضاه.
، يريد أن يتحايل، يريد أني تحايل على عمر رضي هللا عنه فيسهتقل ببعيهر واحهد وههو العرا  أهل من رجل فجافه

 يريد القتال في العرا  ال الشام.
نهاق، لكهن عمهر مها تمشههي يعنهي ههذه تمشههي، سهحيم اسهم رجهل، تمشهي علهى كثيههر مهن ال ،وسهحيماً  احملنهي :فقهال

 سز   أسههحيم هللا نشههدتك :الخطههاب بههن عمههر لههه فقههال عليههه رضههي هللا عنههه، احملنههي وسههحيمًا، يعنههي علههى بعيههر،
 .نعم :له قال ما يوضذ فيه الماف أو اللبن أو الخمر، أصله ز  وعاف الخمر، أسحيم ز سيعني وعاف، مثل 

مثاًل وبيحسبه يخلي لهه مكهان شهخص، وعمهر رضهي هللا نعم شايل معه قربة وبيحسبه حساب شخص، نعم، قربة 
 عليه مثل هذه الحيل، أسحيم ز س قال له: نعم.عنه ما يمشي 

فاردف معه آخرو ألن هذه ال بد من العدل فهي مثهل ههذا، لكهن قهد يقهول قائهل: إن ههذا ال يمكهن اطهراده، ال يمكهن 
بعضهههم الدابههة ال يحتمههل إال واحههد، وأيضههًا الراكههب  اطههراده، لمههاذاس ألن البعيههر قههد يحتمههل ثالثههة لقوتههه، وبعيههر ال

، لكهن ههذه قاعهدة عامهة يخهر  عنهها مها يخهر ، لهو جهاف شهخص تطي  إال واحد، وبعضهم تطيه  ثالثهة مهن جنسهه



مثهل وزنه يزن ثالثة مثاًل يبي يردف معه ثاني إلى العرا س ال يمكنو ألن الدابة قد ال تطيه  ذلهك، وليسهت الدابهة 
سهواًف كهان وزنهه مهائتين أو خمسهين، يهزن أربعهة، نقهول: قائهل: التهذاكر واحهدة مهثاًل، التهذكرة واحهدة  اآلالت قد يقول
ل معاملة يلي  بها، ولذلك يجيزون، وقد حصل منه عليه الصالة والسالم أنه أردف ما يقهرب مهن ال، الدواب تعام

يشترطون فهي ذلهك، كلههم يتفقهون علهى على الدواب ما يقرب من ثالثين، و ثالثين كما جمذ ذلك ابن منده، أردف 
أنه ال يجوز اسرداف على الدابة إال إذا كانهت تطيه  ذلهك، بخهالف المراكهب اآلن السهيارات والطهائرات والقهاطرات 

 يعني حسابها غير حساب الدواب نعم.
 أحسن هللا إليك. 

 :الجهاد في الترغيب باب
 كيان: قيالرضيي هللا عنيه  ماليك بين أني  عين حيةطل أبيي بين هللا عبيد بن قاإسح عن مالك عن يحيى حدثني
 حيرام أم وكانيت ،فتطعميه ملحيان بنيت حيرام أم عليى ييدخل قبياء إليى ذهيب إذا وسيلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ،رأسيه فيي تفليي وجلست فلطعمته يوما   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليها فدخل ،الصامت بن عبادة تحت
؟ هللا رسيول ييا يضيحكك ميا :فقليت :قاليت يضيحك وهيو اسيتيق  ثيم ،يوميا   وسيلم يهعل هللا صلى هللا رسول فنام
 مثيل)) أو ((األسيرة عليى ملوكيا   البحير هيذا ثيب  يركبون  هللا سبيل في غزاة علي عرضوا أمتي من نا )) :قال

 ثييم هييال فييدعا ،ميينهم يجعلنييي أن هللا ادع هللا رسييول يييا :لييه فقلييت :قالييت ،قاإسييح يشييك ((األسييرة علييى الملييوك
 عرضيوا أمتيي مين نا )) :قال ؟يضحكك ما هللا رسول يا :له فقلت :قالت يضحك استيق  ثم ،فنام رأسه وضع
 :فقليت :قاليت ،األولى في قال كما ((األسرة على الملوك مثل)) أو ((األسرة على ملوكا   هللا سبيل في غزاة علي
بن أبي  معاوية زمان في البحر فركبت :قال ((وليناأل  من أنت)) :فقال ؟منهم يجعلني أن هللا ادع هللا رسول يا

 .فهلكت البحر من خرجت حين دابتها عن فصرعتسفيان، 
 هللا رسيول أنرضيي هللا عنيه  هرييرة أبيي عين السيمان صيال  أبيي عين سيعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ،هللا سيبيل فيي تخير  ةسيري عين أتخليف ال أن ألحببيت أمتيي عليى أشي  أن ليوال)) :قيال وسيلم عليه هللا صلى
 ،بعييدي يتخلفييوا أن عليييهم ويشيي  ،فيخرجييون  عليييه يتحملييون  مييا يجييدون  وال ،عليييه أحملهييم مييا أجييد ال ولكنييي
 َأحيا فلقتل. ثم فلقتل هللا سبيل في أقاتل أني فوددت

 ُأحيا، أحيا.
 أحسن هللا إليك.

 .فلقتل أحيا ثم فلقتل أحيا
 مين)) :وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيول قيال أحد يوم كان لما: لقاأنه  سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 له فقال القتلى بين يطوف الرجل فذهب ،هللا رسول يا أنا :رجل فقال (؟(األنصاري  الربيع بن سعد بخبر يلتيني
 :قيال ،بخبيرك آلتييه وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيول إلييك بعثنيي :الرجيل ليه فقيال ؟شيلنك ميا :الربيع بن سعد

  ،مقاتلي تأنفذ   قد وأني ،طعنة عشرة اثنتي طعنت قد أني وأخبر  ،السالم مني فاقرأ  إليه فاذهب
 أنِفَذت، أنِفَذت 

 أحسن هللا إليك. 



ني قد   مينهم وواحيد ،وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيول قتيل إن هللا عنيد لهيم عيذر ال أنه قومك وأخبر ،أنِفَذتوا 
 .حي

 ،الجنية وذكير ،الجهياد فيي رغيب وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيول أن عيدسي بين يحييى عين ماليك عين وحدثني
 ميا فرميى ،مينهن أفير  حتيى جلسيت إن اليدنيا عليى لحريص إني :فقال يد  في تمرات يلكل األنصار من ورجل
 .قتل حتى فقاتل بسيفه فحمل يد  في

 ،الكريمية فييه تنفي  فغيزو :غيزوان الغيزو: قيال أنيه جبيل بين معياذ عين سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ويباشر فيه الشريك 

 يياسر.
 أحسن هللا إليك. 

 خيير الغيزو فيذلك ،الفسياد فييه ويجتنيب ،األمير ذو فييه ويطياع ،الشيريك فييه ويياسير، الكريمة فيه تنف  فغزو
 فيذلك ،ادالفس فيه يجتنب وال ،األمر ذو فيه يطاع وال ،الشريك فيه يياسر وال ،الكريمة فيه تنف  ال وغزو ،كله

 .كفافا   صاحبه يرجع ال الغزو
 :الجهاد في الترغيب بابنعم يقول المؤلف رحمه هللا تعالى: 
 وسبقت هذه الترجمة في أول الكتاب.

هييذا يقييول: حييد  صييالة النبييي صييلى هللا عليييه وسييلم علييى شييهداء أحييد بعييد ثمييان سيينين كييالمودع ل حييياء 
 واألموات متف  عليه روا  الشيخان.

 يب في الجهاد:باب الترغ
واسمهام أورد أحاديهث تختلهف عمها أورده هنها، لكهن لهو هذه الترجمة سبقت في أول الكتاب كتاب الجهاد بحروفهها، 

ضههم هههذه الترجمههة إلههى تلههك لكهههان أولههى، وعرفنهها أن فههي ترتيههب الموطهههأ باعتبههاره مههن أوائههل المنصههفات ال بهههد أن 
بههه، يبههدأ فههي أول األمهر يحتهها  إلههى شههيف مههن االسههتكمال يسهتدرك عليههه مهها يسههتدرك، وهههذه طبيعههة كهل عمههل يبههدأ 

 سواًف كان في جمعه أو في ترتيبه.
 على كل حال يقول اسمام: باب الترغيب في الجهاد:

 ، يعنهي عهم إسهحا  ألمهه، قهال:مالك بن أنق عن طلحة أبي بن هللا عبد بن  اإسح عن مالك عن يحيى حدثني
يههدخل عليههها  ،فتطعمههه ملحههان بنههت حههرام أم علههى يههدخل قبههاف إلههى ذهههب اإذ وسههلم عليههه هللا صههلى هللا رسههول كههان

مقتضهى الحهالو ألن الهواو حاليهة،  ،الصهامت بهن عبهادة تحهت ،الصهامت بن عبادة تحت حرام أم وكانت فتطعمه،
أنها في ذلك الوقت تحت عبادة بن الصامت، مذ أن الخالف معهروف ههل تزوجهها فهي ذلهك الوقهت أو بعهد ذلهك، 

زوجها ثم طلقها ثم تزوجها بعد ذلكس هذا كالم معروف، لكن الخبر ال يحتا  إلى مثل ههذا، يعنهي الخبهر أو أنه ت
 في مفاده وما أورد من أجله ال يحتا  إلى تحقي  مثل هذا.

 وجلسههت فأطعمتههه يومههاً  وسههلم عليههه هللا صههلى هللا رسههول عليههها فههدخل ،الصههامت بههن عبههادة تحههت وكانههت أم حههرام
تفلي في رأسه، يعني تبحث عن الهوام والدواب والقمهل ههذه طريقهة الفلهي البحهث فهي الشهعر، وههذه أو  ،رأسه تفلي

ال شك أنه ال يفعلهها إال المحهارم، فمهنهم مهن يقهول: إنهها خالتهه مهن الرضهاعة، خالتهه مهن الرضهاعة، والهذي حققهه 



ر كالمهه صهريح وجمعهه أكثهر في مثل هذا الموضهذ وقبلهه ابهن عبهد البهر لكهن ابهن حجهابن حجر في قضايا كثيرة 
أن النبي عليه الصالة والسالم ال حجاب عنه، ال حجاب عنه، فالذين يستدلون على االختالط أو على الخلوة أو 
ما أشبه ذلك بما حصل منهه عليهه الصهالة والسهالم أواًل ال أحهد مثهل الرسهول عليهه الصهالة والسهالم فههو معصهوم، 

د أهل العلم أنه ال حجاب عنه، وعلى هذا خلوته بالنساف ال شيف فيه، اللههم األمر الثاني أن المحرر والمحق  عن
 صلي وسلم.
 طالب:......

 تشريعه، تشريذو ألنه يحتا  إلى البيعة فيما بعد، فلو صافح صوفح مثله، نعم.
 طالب:......

وحصل من بعضهم مها ال، ال ما يلزم منه هذا، إال المستقر أن الشيطان حريص على إضالل بني آدم وا غوائهم، 
ن لم يكونوا عاد في الناهية ممن وقر القلب في قلبه مهن  خيهار الصهحابة إنمها مهن األعهراب هو أعرم من ذلك، وا 

أو من المنافقين أو ما أشهبه ذلهكو ألن مثهل ههذا يحهرص عليهه النبهي عليهه الصهالة والسهالم الجتثهاث مها قهد يعله  
 في القلوب.

 مهها :فقلههت :قالههت يضههحك وهههو اسههتيق  ثههم ،يومههاً  وسههلم عليههه هللا صههلى هللا رسههول فنههام وجلسههت تفلههي فههي رأسههه،
( يعنههي (البحههر هههذا ثههبل يركبههون  هللا سههبيل فههي غههزاة علههي عرضههوا أمتههي مههن نههاق)) :قههالس هللا رسههول يهها يضههحكك

سهره ( وههذا ال شهك أنهه ي(هللا سهبيل فهي غهزاة علي عرضوا))بعده، يكون وضعهم بعد وفاته عليه الصالة والسالم، 
يركبههون ))أن يسهتمر تسههتمر أمتههه فههي تخطههي خطههاه عليههه الصههالة والسهالم فههي جهههاد الكفههار وفههي االلتههزام بالههدين، 

( يعهي وسهطه، وسهط البحهر ثهبل البحهر وسهطه، ويقهال لهه: قهاموق البحهر، قهاموق البحهر وسهطه، ثبل هذا البحر(
 قاموق، القاموق المحيط يعني وسط البحر المحيط من كل جانب.

ذا البحر يقولهون: إن ابهن دقيه  العيهد رحمهه هللا ولهد علهى ثهبل البحهر بسهاحل ينبهذ، ولهذلك يكتهب بخطهه فهي ثبل ه
بخطه الثبجي، يكتب بخطه الثبجي، نسهبة إلهى ثهبل البحهر ألنهه ولهد علهى ثهبل البحهر بسهاحل نهاية نسبه الثبجي، 

المشهوش الهذي مثهل ثهبل البحهر، فجعهل ينبذ، وبع  المترجمين البن دقي  العيهد قهال: إنهه يكتهب بخطهه المخهتلط 
 الوصف للخط.

بهن عبهد هللا بهن أبهي   اإسهح يشهك ((األسرة على الملوك مثل)) أو ((األسرة على ملوكاً ))يركبون ثبل هذا البحر، 
 أن هللا ادب هللا رسهول يها :لهه فقلهت :قالهت ،طلحة راوي الحديث، هل قال هذا أو قهال النبهي عليهه الصهالة والسهالم

الجههاد، ، ومعلوم أن النساف لهيق علهيهن جههاد، يعنهي لهم يكتهب علهيهن، وال يجهب علهيهن لها فدعا ،منهم يجعلني
 لكن إذا شاركت قد شارك بع  الصحابيات فيما يناسبهن من أعمال.

 مهها هللا رسههول يهها :لههه فقلههت :قالههت يضههحك اسههتيق  ثههم ،فنههام رأسههه وضههذ ثههم ادب هللا أن يجعلنههي مههنهم، فههدعا لههها،
 فهي غهزاة علهي عرضهوا)) ( األوائهل فهي البحهر، (هللا سبيل في غزاة علي عرضوا أمتي من ناق)) :قال سيضحكك
وهههؤالف فههي البههر يقههاتلون  ،األولههى فههي قههال كمهها ((األسههرة علههى الملههوك مثههل)) أو ((األسههرة علههى ملوكههاً هللا  سههبيل

 ((األولهين مهن أنهت)) ((األولين من نتأ)) :فقال سمنهم يجعلني أن هللا ادب هللا رسول يا :قالتقيصر، وكسر ، ف
، فهي زمهن معاويهة، يعنهي فهي واليتهه وخالفتهه بعهد مقتهل علهي رضهي هللا عنهه معاويهة زمهان في البحر فركبت :قال



عثمهان بهن عفهان رضهي هللا عنهه، بعد األربعين، ومنهم من يقول: في زمن واليهة معاويهة علهى الجههاد فهي عصهر 
 وواليته. لكن اللف  كالصريح أنه في عهده

 .فهلكت البحر من خرجت حين دابتها عن فصرعت
 وهي في سبيل هللا، فهي ملحقة بمن غزا في البحر.

 عليهه هللا صهلى هللا رسهول أن هريهرة أبي عن السمان صالح أبي عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
( وذلهك لفضهل الجههاد (هللا سهبيل فهي تخهر  سهرية عن أتخلف ال أن ألحببت أمتي على أش  أن لوال)) :قال وسلم

 يتخلفهوا أن علهيهم ويشه  ،فيخرجهون  عليهه يتحملهون  مها يجهدون  وال ،عليهه أحملههم ما أجد ال ولكني)) وعرم أجره،
رساله بالسرايا وتخلفه عن بعضها ال شك أنه شفقة على (بعدي ( يعني جلوسه عليه الصالة والسالم في المدينة وا 

 فههي أقاتههل أنههي فههوددت)) ،شهه  علههيهم أن يتخلفههوا عههن رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلمأمتههه، ورحمههة بهههم، يعنههي ي
 .((فأقتل أحيا ثم فأقتل أحيا فأقتل هللا سبيل

 وتمني الشهادة تقدم الكالم فيه.
 قهال، كان هذه تامهة،  أحد يوم كان لما أحد يوم كان لما: قالأنه  سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيثم قال: 
وذلههك أنههه رأ  عليههه الصههالة  (س(األنصههاري  الربيههذ بههن سههعد بخبههر يههأتيني مههن)) :وسههلم عليههه هللا صههلى هللا رسههول

 يقول في الرؤيا، وبعضهم يقول في اليقضة.والسالم أن السهام وعدتها اثنا عشر سهمًا متجهة إليه، بعضهم 
كمها فهي بعضهها، وقيهل: مة ، هو أبي بن كعب علهى مها جهاف فهي بعه  الروايهات، وقيهل محمهد بهن مسهلرجل فقال

زيد بن ثابت، أبي كعب، أو محمد بن مسلمة، أو زيد بن ثابت، ولعهل النبهي عليهه الصهالة والسهالم أرسهلهم واحهدًا 
فقال رجل:  الرجل فذهب ،هللا رسول يا أنا بعد اآلخرن أو أرسلهم دفعة واحدة ما في ما يمنذ من هذا، فقال رجل:

}إنها أرسهلنا النكرة أعيدت معرفهة نفسهها نعهم، النكهرة إذا أعيهدت معرفهة فههي عينهها،  ،الرجل فذهب ،هللا رسول يا أنا
 هو واحد، لكن لو أعيدت نكرة صارت غيرها. إلى فرعون رسواًل فعصى فرعون الرسول{

 إليهك بعثنهي :الرجهل لهه فقهال انتبهه بهه فقهال لهه: مها شهأنكس سشهأنك مها :الربيهذ بهن سهعد لهه فقال القتلى بين يطوف
َرأه، أو فأقِرئههههس األصهههل فهههأقر هفهههاقرأه إليهههه فاذههههب :قهههال ،بخبهههرك آلتيهههه وسهههلم عليهههه هللا صهههلى هللا لرسهههو   منهههي ، فهههاقأ

، مههنهم مههن يقههول: إن قولههه: أقرئههه ال يكههون  إال فههي السههالم المكتههوب، الههذي يقههرأ، ال يكههون إال فههي السههالم السههالم
))أقههرأ أمتههك منههي السههالم، بههي عليههه الصههالة والسههالم: فههي حههديث إبههراهيم عليههه السههالم لمهها قههال للنالمكتههوب، لكههن 

( يهدل علهى أنهه يطله  علهى مها ههو أعهم مهن المكتهوب، اقهرأ علهيهم، سهواًف مهن حفرهك أو وأخبرهم أن الجنة قيعان(
 من المكتوب.

، يعني أصيبت المقاتل، يعني وصلت هذه السهام مقاتلي أنفذت قد وأني، طعنة عشرة اثنتي طعنت قد أني وأخبره
 إلى المقاتل ونفذت في الجوف.

 .حي منهم وواحد ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قتل إن هللا عند لهم عذر ال أنه قومك وأخبر
بههل علههى كههل واحههد مههنهم أن يفههدي النبههي عليههه الصههالة والسههالم بنفسههه، وال عههذر لههه أن يعههيش بعههد النبههي عليههه 

 الصالة والسالم.



 ،الجنهة وذكهر ،الجههاد فهي رغهب وسهلم عليهه هللا صهلى هللا رسهول أن سهعيد بهن يحيهى عن مالك عن وحدثنيقال: 
 .الجنة وذكر ،الجهاد في رغب

يعني األعمال التي فيها نصوص المسلم يبادر إليها، ال شك أنا لمسلم عليه أن يبهادر إليهها، يرههر ههذا جليهًا فهي 
نههاق يتسههابقون إليههه، علههى سههبيل المثههال، أعمههال الخيههر وأبههواب الخيههر الكثيههرة تجههد عمههل مههن األعمههال فيههه نههص ال

عمارة المساجد، عمهارة مسهجد كهل النهاق تتهابذ علهى، وتتهدافذ علهى اسنفها  عليهه، لمهاذاس ألن فيهه نهص، لكهن لهو 
قيل: هنا مشروب جامعة إسالمية تعلم العلم الشرعي على طريقة السلف، وعلى منها  السلف، وعلى هديهم، تجد 

أثرها أكثر مهن أثهر المسهجد الهذي ال تهدعو الحاجهة إليهه، فهالنبي عليهه  ي، وقد يكون بع  الناق ما فيها نص يعن
الصههالة والسههالم يرغههب فههي الجهههاد، ويههذكر الجنههة، مههن يتههأخر عههن مثههل هههذا، ولههذا رجههل مههن األنصههار يقههال لههه: 
عمير بن الحمام يأكل تمرات في يده، يأكل تمرات في يده، فقال: إني لحهريص علهى الهدنيا إن جلسهت حتهى أفهر  

نهن، تمرات يعني ال تستغر  يمكن دقيقة واحدة، إذا أكملهت الدقيقهة أنها حهريص علهى الهدنيا، إنهي لحهريص علهى م
الدنيا إن جلست حتى أفر  منهن، فرمى ما في يده فحمل بسيفه يعني على العدو فقاتل حتى قتل رضي هللا عنهه 

 وأرضاه.
 ،الكريمهة فيهه تنفه  فغهزو :غهزوان الغهزو: قهال هأنه جبل بن معاذ عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 

يعني تنف  فيه كرائم األموال، يبذل اسنسان فيه يبذل اسنسان فيهه بطيهب نفهق أحهب مها يحهب، يبتغهي بهذلك وجهه 
الكريمهة ويياسهر هللا جل وعال، هذا يدل على إخالصه، ههذا يهدل علهى حرصهه علهى ههذا العمهل الخيهر، تنفه  فيهه 

جههد بعهه  النههاق يجتمعههون خمسههة سههتة ثالثههة أربعههة يشههتركون فههي أن يخههدم بعضهههم بعضههًا، فيههه الشههريك، يعنههي ت
يعنهي يجمعههون النفقهة مههن الجميههذ فيمها يسههمى إيههشس النههد، يعنههي المجموعههة يسهمونها العههام قطههة، نعهم الكههل يههدفذ 

ر فيههه الشههريك مبلههل مههن المههال يياسههر فيههه الشههريك، أنههت وهللا مهها معههك إال مئههات معههاك خمسههمائة خمسههمائة، يياسهه
وبههدون حسههاب دقيهه ، وأنههت أكلههت أكثههر منههي، وأنهها أكلههت أقههل منههك، وأنههت مهها أدري ويههش، هههذه بههدون مشههاحة، 

 مشاحة، هذا يعاسر فيه الشريك، لكن المطلوب أن يياسر الشريك.
ذا حصل اخهتالفيعني المسئول عن المجموعة، المسئول عن الجهاد ال بد من طاعته،  ،األمر ذو فيه ويطاب  وا 

، عليه فالنتيجة ال شك أنها الهزيمة، إذا لم تجتمذ الكلمة تحت لواف واحد فالفشل، إذا تنازعوا ال شك أنهم يفشهلون 
 .}وال تنازعوا فتفشلوا{

يعنهي إذا اشهتمل  ،كلهه خيهر الغهزو فهذلك الفساد بجميذ صوره وأشكاله، ،الفساد فيه ويجتنب ويطاب فيه ذو األمر،
 من أن يخر  اسنسان من بيته إلى أن يرجذ إليه.على هذه الخصال فهو خير، 

طلب نفقة في هذا الغزو، فزيد من الناق تبهرب بأفضهل جمهل عنهده، وآخهر تبهرب بناقهة  ،الكريمة فيه تنف  ال وغزو
 قد تكون جرباف، تكون هزيلة، هذا ال تنف  فيه الكريمة، بينما زيد أنف  الكريمة.

عكهههق  ،الفسههاد فيههه يجتنهههب وال ،األمههر ذو فيههه يطههاب وال شههاحن ويشهههاد،يعنهههي يعاسههر وي ،الشههريك فيههه يياسههر وال
 .كفافاً  صاحبه يرجذ ال الغزو فذلك األول،
 .كفافاً  صاحبهفيه  يرجذ ال الغزو فذلك



ولذلك المحاسبة ال بد منهاو ألن بع  الناق يقصد العمل الخير ويترك جميذ أعماله ويتفهر  لههذا العمهل، ثهم إذا 
ذ كفافًا، تجد اسنسان يجاور في العشر األواخر من رمضان، ويصوم هناك، ويصلي، وعلهى حاسب نفسه لم يرج

الجنائز، والصالة بمائة ألف صالة، ويترك أهله وماله وولهده هنهاك ليتفهر  للعبهادة، ثهم إذا حاسهب نفسهه، إذا مهرت 
ذا مههر شههخص أطلهه  عليههه لسههانه، هههذا إذا حاسههب نفسههه ويههش يرجههذ س يرجههذ كفههافس هههذا ال امههرأة أتبعههها بصههره، وا 

يرجذ كفاف، ولهو ضهوعف صهلواته بمائهة ألهف، لكهن علهى اسنسهان أن يحفه  نفسهه، وينرهر إلهى الميهزان الشهرعي 
( كمن إنسان أطل  هذه األمور وارتكب ما ارتكب في مسهيرته ))حاسبوةا أنفسكم قبل أن تحاسبوا(فيحاسب نفسه، 

لعلم، ثم بعد ذلك يقذ في أشهياف نعهم قهد تغطهي مها قصهده، ولهيق الخيرة، قد تجده مثاًل طالب علم، يهاجر لطلب ا
معنى هذا أن يتذرب بمثل هذه األمور لترك الواجبات، يقهال: حهل الفريضهةس يقهول: أنها وهللا مها أسهتطيذ الحهل فيهه 

حهد، خيهرة ألاختالط وفي نساف، وفي كذا، نقول: ال، أنت مثل الذي يقول: ائهذن لهي وال تفتنهي، الواجبهات مها فيهها 
لكن في النفل، تقول: وهللا أرو  أعتمر، ويمكن في كذا في تبهر  فهي مها أدري إيهشس أنهت لهك أن تحاسهب نفسهك، 
وال يكههون هههذا مههن أبههواب تلبههيق الشههيطان عليههكو ألن بعهه  النههاق يلههبق عليههه الشههيطان فههي مثههل هههذه األمههور 

سك عن المحرم في هذه األمهاكن ال تهرو  برنون أو أوهام ال حقيقة لها، لكن إذا غلب على رنك أنك ال تملك نف
 إال فيما أوجب هللا عليك.

 ".كفافاً  صاحبهفيه  يرجذ ال الغزو فذلك"
 سم.

 أحسن هللا إليك. 
 :الغزو في والنفقة بينها والمسابقة الخيل في جاء ما باب

 وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيول أنرضيي هللا عنهميا  عمير بين هللا عبيد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 (.(القيامة يوم إلى الخير نواصيها في الخيل)) :قال

 سياب  وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسول أن مارضي هللا عنه عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 الثنية من تضمر لم التي الخيل بين وساب  ،الوداع ثنية أمدها وكان ،الحفياء من أضمرت قد التي الخيل بين
 .بها ساب  ممن كان عمر بن هللا عبد وأن ،زري  بني مسجد ىإل

 دخيل إذا بيل  الخييل برهيان ليي : "يقيول المسييب بين سيعيد سيمع أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
ن ،السب  أخذ سب  ذافإ ،محلل فيها  ".شيء عليه يكن لم سب  وا 

 ،بردائيه فرسيه وجه يمس  وهو رئي وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 (.(الخيل في الليلة عوتبت إني)) :فقال ذلك عن فسئل

 وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيول أنرضيي هللا عنيه  ماليك بين أني  عين الطوييل حمييد عين مالك عن وحدثني
 يهييود خرجييت  أصييب فلمييا ،يصييب  حتييى يغيير لييم بليييل قومييا   أتييى إذا وكييان ،ليييال   أتاهييا خيبيير إلييى خيير  حييين

: وسييلم عليييه هللا صييلى هللا رسييول فقييال ،والخمييي  محمييد ،وهللا محمييد :قييالوا رأو  فلمييا ،ومكيياتلهم بمسيياحيهم
 (.({المنذرين صباح فساء} قوم بساحة نزلنا إذا إنا ،خيبر خربت أكبر هللا))



 أن عنيه رضيي هللا هرييرة أبيي عين عيوف بين اليرحمن عبيد بين حمييد عين شيهاب ابين عين ماليك عن وحدثني
 ،خيير هيذا هللا عبيد ييا الجنية فيي نيودي هللا سيبيل في زوجين أنف  من)) :قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 كيان ومين ،الجهياد بياب مين دعيي الجهياد أهل من كان ومن ،الصالة باب من دعي الصالة أهل من كان فمن
 بكير أبيو فقيال ((الرييان بياب مين دعيي الصييام أهيل مين كيان ومين ،الصيدقة بياب مين دعيي الصيدقة أهيل من

 ؟كلهيا األبواب هذ  من أحد يدعى فهل ،ضرورة من األبواب هذ  من يدعى من على ما هللا رسول يا: الصدي 
 (.(منهم تكون  أن وأرجو نعم)) :قال

 اقرأ الباب الذي يليه، اقرأ بقية الكتاب.
 :أرضه الذمة أهل من أسلم من إحراز باب

  الجزية لقب   إمام عن مالك سئلقال يحيى: 
 قِبَل.

 أحسن هللا إليك. 
 أو ،أرضيه له أتكون  منهم أسلم من أرأيت يعطونها فكانوا قوم من  الجزية لقبِ  إمام عن مالك سئلقال يحيى: 

 فهو منهم أسلم من فإن الصل  أهل أما :يختلف ذلكرحمه هللا:  مالك فقال ؟ماله لهم ويكون  للمسلمين تكون 
 أهيل ألن ؛للمسيلمين وماليه أرضيه فيإن مينهم أسيلم فمن عنوة أخذوا الذين العنوة أهل أماو  ،وماله بلرضه أح 
 حتيى وأنفسيهم أميوالهم منعيوا قيد فيإنهم الصل  أهل وأما ،للمسلمين فيئا   وصارت ،بالدهم على غلبوا قد العنوة
 .عليه صالحوا ما إال عليهم فلي  عليها صالحوا
  هللا رسول ةعد   عنه هللا رضي بكر أبي نفاذوا   ضرورة من واحد قبر في الدفن باب

 ِعَدة، عَدة.
 أحسن هللا إليك.

نفاذ  .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وفاة بعد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ةعدَ  عنه هللا رضي بكر أبي وا 
عمير  بين هللا وعبيد الجميوح بين عميرو أن بلغيه أنه صعصعة أبي بن الرحمن عبد عن مالك عن يحيى حدثني

 األنصاريين.
 ابن عمرو ابن عمرو

 أحسن هللا إليك.
 فيي وكانيا ،السييل يليي مميا قبرهميا وكيان ،قبرهميا السيل حفر قد كانا السلميين ثم األنصاريين عمرووعبد هللا 

  مكانهما من راليغيِ  عنهما فحفر ،أحد يوم استشهد ممن وهما ،واحد قبر
 ليغَيرا، ليغَيرا

 أحسن هللا إليك. 
 عليى ييد  فوضيع جيرح قيد أحيدهما وكيان ،بياألم  ماتا كلنهما يتغيرا لم فوجدار عنهما ليغَيرا من مكانهما فحف
 حفير ييوم وبيين أحيد بيين وكيان ،كانيت كما فرجعت أرسلت ثم ،جرحه عن يد  فلميطت كذلك وهو فدفن ،جرحه
 .سنة وأربعون  ست عنهما



 يليي مميا األكبير ويجعيل ،ضيرورة مين واحيد قبير فيي ثيةوالثال  اليرجالن ييدفن أن بيل  ال :مالك قالقال يحيى: 
 .القبلة

: فقيال البحيرين من مال الصدي  بكر أبي على قدم :قال أنه الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن حدثنيو 
 وأي   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند له كان من"

 وأٌي وأٌي.
 أحسن هللا إليك.

 فحفين هللا عبيد بين جيابر فجياء  ؟فلييلتني عدة أو وأي   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند له كان من: "فقال
 .حفنات ثال  له

 هذا واحد من اإلخوان يقول: بمناسبة قرب االنتهاء من شرح الموطل الذي دام قرابة خم  سنوات.
ال أربذ، سأل هللا النفذ والقبول.  خمق وا 

العلييم مكتبتييه بوعييدين، رأينييا األول، ونحيين فييي انت ييار  يقييول: فييإنكم وعييدتم طالبكييم بحلقييات كيييف يبنييي طالييب
 الثاني، أما األول،يقول: فهو إنشاء مكتبة في شرق الرياض وتم ذلك، بفضل هللا واستفدنا منها.

 يعني المكتبة التي في الجامذ.
رن فيي وأما الثاني فهو إضافة المذهب الحنبلي لشرح الموطل المسمى المسوى لليدهلوي ليكيون بيذلك فقيه مقيا

 المذاهب األربعة وما زلنا متشوقين لما وعدتنا.
انتهى وقته، يعني هذا لو ذكر به في أول األمهر صهحيح، نعهم، لكهن فهي ههذا الوقهت بعهد الفهرا  مهن الموطهأ يعنهي 

لهذي ذكهره األ ، وفهي غايهة األهميهةو ألن طريقهة نقهرر المهذهب الحنبلهيس ههذا صهحيح الكهالم انعود إليه مرة ثانية 
ي في المسهو  األصهل موطهأ محمهد حنفهي، وأصهل األصهل مهذهب مالهك، والهدهلوي حنفهي، فههو اجتمهذ فيهه الدهلو 

حنفهي، وأيضهًا أضهاف مهذهب الشهافعي المذهب المالكي باعتبار أن الموطأ لمالهك، وأيضهًا موطهأ محمهد، والشهار  
 وقته انتهى. وما بقي إال مذهب الحنابلة، وهذا الذي وعدنا به ونسيناه، نسيناه، لكن ليق هذا

 طالب:......
ضيف إليهه المهذهب الحنبلهي، لكهن المفتهر  أننها هو قرئ نعم ما في شك، قرئ المسو  وأخذنا منه قطعة، وكنا ن

وأضههفنا لكنههه يحتهها  إلههى عنههاف وتعههب، والمههذهب الحنبلههي بههين يههدي اسخههوان معههروف يعنههي لههو انتبهنهها لمثههل هههذا 
  تعالى.وتفقهوا عليه، وال يشكل عليهم إن شاف هللا

 :الغزو في والنفقة بينها والمسابقة الخيل في جاف ما بابيقول رحمه هللا تعالى: 
 في الخيل)) :قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافذ عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 

 (.(القيامة يوم إلى الخير نواصيها
  }وترك خيهرًا{( والخير أعم من أن يكون المال، كما في آية الوصية، (مةالقيا يوم إلى الخير نواصيها في الخيل))

المقصود به المال، لكهن هنها أعهم مهن أن يكهون المهال، فههذا خبهر مهن الهذي ال ينطه  عهن الههو ، والحهديث متفه  
ي في البيهت ( قد يقول قائل: وهللا ويش أستفيد إذا ربط خيل عند(القيامة يوم إلى الخير نواصيها في))عليه، نعم 

أو في المزرعة أو في االستراحة وال يغزا عليها، وال يقضى عليها حاجهة، والسهيارات يعنهي تقهوم مقامهها بهل أكثهر، 



))إلهى يهوم وال يمكن أن يحتا  إليها في المستقبل والعلم عند هللا جل وعال، لكن النبي صلى هللا عليهه وسهلم قهال: 
ال للخيل كما جهاف فهي ههذا الخبهر، ال يشهاركها فيهه ال إبهل، وال سهيارات، وال ( إلى يوم القيامة، وليق هذا إالقيامة(

وركبههه أحيانههًا، وربطههه طههائرات وال غيرههها، وعلههى هههذا لههو أن إنسههانًا صههاحب جههدة ومقههدرة ربههط خيههل وتمههرن عليههه، 
 عنده وأنف  عليه، تحقيرًا لهذا الخبر أجر عليه، ورأ  من الخير الذي وعد به ما رأ .

 ثني، نعم.قال: وحد
 طالب:......
 ويش فيهس

 طالب:......
 لثالثة، الخيل لثالثة كما سب .
( علههى كههل حههال األمهههور ))الخيههل لثالثههة: لرجههل أجهههر، ولرجههل سههتر، ولرجههل وزر(المقصههود المقصههود كمهها تقههدم 

 بمقاصدها.
 التهي الخيهل بهين ب سا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافذ عن مالك عن وحدثنيقال: 
 .الحفياف من أضمرت قد

أشبعت ثم أجيعهت، ثهم حبسهت فهي مكهان قهد يكهون فيهه شهيف مهن الهدفف، أضمرت يعني أشبعت مدة ثم أجيعت، 
 وجللت لتعر  فتضمر حينئذ، فيجعل لها برنامل تضمير من أجل أن تكون سريعة العدو، لتسب  غيرها.

 بههين وسههاب  سههتة، ثنيههة الههوداب، يعنههي مهها يقههرب مههن خمسههة أميههال، أومههن الحفيههاف إلههى  ،الههوداب ثنيههة أمههدها وكههان
أقلو ألن كل شيف يعامل بحسهبه،  ،زري  بني مسجد إلى ،زري  بني مسجد إلى الثنية من تضمر لم التي الخيل

إلهههى مسهههجد بنهههي زريههه  قهههالوا: فيهههه جهههواز إضهههافة المسهههاجد إلهههى  يعامهههل، ومهههازال السهههبا  يراعهههي ههههذا ويراعهههي ههههذا
الهذي اعتهر  بعضههم علهى  }وأن المساجد هلل{، أو إلى القبائل أو إلى المحالت، وأما قوله جل وعال: األشخاص

هههذه التسههمية باآليههة، فههالمراد أنههها إنمهها تبنههى ليعبههد هللا جههل وعههنال فيههها، ويقصههد بههها وجههه هللا، وال يمنههذ أن تكههون 
 ها.المساجد، كاألسماف األعالم بالنسبة لالتسمية للتمييز بين هذه 
 .بها ساب  ممن كان عمر بن هللا عبد وأن إلى مسجد بني زري ،

روعيته، ومها يصهنذ اآلن هو حدث عن نفسهه أنهه سهاب  ودخهل ههذا السهبا ، فهدل علهى مشهروعيته، فهدل علهى مشه
مهن أنهواب الرياضهات بالنسهبة لههذه الرياضهة العريقهة األصهيلة اسسهالمية بهل العربيهة قبهل اسسهالم وبعهده، المقصههود 

 مما يشرب، وخير ما يصنذ، لكن ينبغي أن يكون المتساب  عليها ممن يعد للجهاد، يعني من المسلمين.نها أ
 دخهل إذا بهأق الخيهل برههان لهيق: "يقهول المسهيب بن سعيد سمذ أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
ن ،السب  أخذ سب  نفم ،محلل فيها  ".شيف عليه يكن لم سب  وا 

ن سهبقتني فلهك ن قمهار يكهون مهن الطهرفين، يكهون مهن الطهرفين يصهير قمهار، إن سهبقتيعني ال يكهو  ك فلهك كهذا، وا 
ال، يكون من طرف واحد بحيث ال يخضذ للح  لئال يشهبه القمهار، والسهب  عمومهًا الهذي يرتهب عليهه األجهر كذا، 

( معهروف ))جنها ( ( الزيهادة الموضهوعة))ال سهب  إال فهي خهف أو نصهل أو حهافر(خاص بما جهاف فيهه الحصهر، 
 خبرها أنها موضوعة، ال تثبت عن النبي عليه الصالة والسالم وما عدا ذلك ال يؤخذ عليه السب .



ألحقهوا العلهم فهي الجههاد، فقهالوا: فيهه سهب ، شيخ اسسالم ابن تيميهة ونصهر كالمهه ابهن القهيم فهي الفروسهية وغيرهها 
 ())ال سب  إال(، وما عدا ذلك يبقى على المنذو ألن األسلوب أسلوب حصر

 طالب: أحسن هللا إليك، لو جعلت جائزة من أصحاب الخيول من يسب  يحصل على الجائزة؟
 على كل حال ال يخضذ للغنم والغرم، إما أن يغنم بدون غرم، أو ال شيف.

 طالب: يجعل مبلغ محدد كلهم أربعة خمسة أشخاص تجعل لهم هذ  الجائزة لمن سب .
 م، ما ينفذ هذا، نعم.نفق الشيف صارت غنم وغر 

 طالب:......
ن سب  لم يكن عليه شيف، الذين جمعوا صار عليه شيف الذي سب .  شوف، وا 

 ،بردائههه فرسههه وجههه يمسههح وهههو رئههي وسههلم عليههه هللا صههلى هللا رسههول أن سههعيد بههن يحيههى عههن مالههك عههن وحههدثني
 (.(الخيل في الليلة عوتبت إني)) :فقال ذلك عن فسئل
الخبر مخر س إيهش يقهولس كهالم ابهن عبهد البهر مرسهل ووصهله ابهن عبهد البهر مهن  ((الخيل في لةاللي عوتبت إني))

 طري ... إلى آخره، مخر  يعني رواه غير مالكس
 طالب:......

هو عن يحيى عن أنق، وعند مالك مرسل، وقلنا مرارًا أن مالهك قهد يميهل إلهى اسرسهال أكثهر مهن الوصهل، فيهرو  
 يحين موصول، ويودعه في الموطأ مرسل، وذلكم ألن المرسل حجة عنده.الحديث من طريقه في الصح

يعنهي كأنهه أهملهها عليهه الصهالة والسهالم أو صهار منهه شهيف مهن ذلهك النشهغاله  ((الخيهل فهي الليلة عوتبت إني))
 عنده في تقديره عليه الصالة والسالم، فأمر بمكرامها. بما هو أهم
 طالب:......
 إيش يقولس
 طالب:......

عنههدنا أيضههًا يقههول: وصههله ابههن عبههد البههر، يعنههي فههي الشههرو : قههال: وصههله ابههن عبههد البههر مههن طريهه  عبيههد هللا بههن 
ذا قلنهها أن السههند عههن مالههك عههن سههعيد يعنههي ابههن عمههرو الفهههري عههن مالههك عههن يحيههى  المههذكور هنهها عههن أنههق، وا 

 يحيى بن سعيد عن أنق صحيح بال إشكال.
 إلهى خهر  حهين وسهلم عليهه هللا صهلى هللا رسهول أن مالهك بهن أنق عن ويلالط حميد عن مالك عن وحدثني قال:
أتاهها لهياًل فنهام  ،يصهبح حتهى يغهر لهم بليهل قومهاً  أتهى إذا وكهان ،لهيالً  أتاهها ، في أوائل سنة سهبذ مهن الهجهرة،خيبر

ن لم  دونها، عرق دونها، وكان النبي عليه الصالة والسالم هذه عادته يمهل حتى يصبح، فمن سمذ أذاناً  كف، وا 
 يسمذ األذان أغار عليه الصالة والسالم.

كان اليهود يترقبون مجيف النبي  ،ومكاتلهم بمساحيهم يهود خرجتف ،يصبح حتى يغر لم بليل قوماً  أتى إذا وكان
عليههه الصههالة والسههالم فههي كههل لحرههة، فكههانوا فههي كههل يههوم يخرجههون بسههالحهم، فههي هههذا اليههوم خرجههوا بمسههاحيهم 

 ،وهللا محمههد :قههالوا رأوه فلمهها ومههزارعهم مهها خرجههوا بالسههال ،لههى حههروثهم إقضههي هللا أمههرًا كههان مفعههواًل، ومكههاتلهم، لي
الخميق الجيشو ألنه يشتمل على خمق فر ، ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة التي ههي السهاقة،  ،والخميق محمد



بذ مذ القلب، لكهن خمسة في الجهات االر  والقلب، مقدمة ومؤخرة التي هي الساقة، والميمنة والميسرة والقلب، هذه
قال: سمي خميسًا للخمسة أقسام ميمنة وميسهرة ومقدمهة وقلهب وجناحهان، تصهير سهتة مها في شر  الزرقاني وغيره 

تصير خمسة، وما معنى الجناحين مذ وجود الميمنة والميسرةس هما جناحهان، فكالمهه فيهه شهيف مهن، يحتها  إلهى 
 تأمل.
 ،((خيبهههر خربههت)) ( التكبيههر مشههروب فههي مثههل هههذه األحههوال،(أكبههر هللا)): وسههلم عليههه هللا صههلى هللا رسههول فقههال
 (.({المنذرين صبا  فساف} قوم بساحة نزلنا إذا إنا))( وهذا تفافل بخراب ديار األعداف،  (خيبر خربت))

 ي، بالوحي.قذ ومنهم من يقول: إنه بالوحومنهم من يقول: إن هذا تفافل منه عليه الصالة والسالم وتو 
 صهلى هللا رسهول أن هريهرة أبهي عهن عهوف بن الرحمن عبد بن حميد عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثنيقال: 
( يعني دفذ في سهبيل هللا (هللا سبيل في زوجين أنف  من))( (هللا سبيل في زوجين أنف  من)) :قال وسلم عليه هللا

خاله في هذا الباب هذا الكتهاب يجعهل المهرجح الجههاد، مهذ وسبيل هللا أعم من أن يكون في هذا الجهاد، إال أن إد
 أنه منصوص على باب الجهاد، يعني فالحديث مطاب  لباب الجهاد.

عنهي وجهدت سهائل تعطيهه ريهالين مهثاًل، أو ( يعنهي اثنهين صهنفين أو شهيئين مهن صهنف واحهد ي))من أنفه  زوجهين(
عشرة أو ما أشبه ذلك، هذان زوجان، ومنهم من ن فئة اثنتين من فئة خمسة، أو اثنتين مقطعتين من فئة واحدة، 

 يقول: تعطيه صنفان، تعطيه من الدراهم وتعطيه من المتاب، أو الطعام مثاًل.
علهى كهل حههال النفقهة فههي سهبيل هللا علههى أي وجهه كانههت مطلوبهة، لكهن مههن أنفه  زوجههين بهداًل مههن أن ينفه  شههيف 

 .سهواحد ينف  اثنين ال شك أن هذا يدل على طيب نف
 ،( هههذا الههذي صههنعته خيههر، خيههر بههال شههك، وأفضههل مههن إنفهها  زو  واحههد(خيههر هههذا هللا عبههد يهها الجنههة فههي نهودي))
( األعمال الكبر  في اسسالم كهل واحهد منهها لهه بهاب يخصهه (الصالة باب من دعي الصالة أهل من كان فمن))

ن ي ،من األبواب الثمانية، من كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة عني الغالب عليه في حياته الصالة، وا 
ن كههان لههه نصههيب مههن الههتالوة، لكههن الغالههب عليههه الصههالةو ألن  ن كههان يجاهههد، وا  ن كههان يههذكر، وا  كههان يصههوم، وا 
الناق يتفاوتون، وبع  الناق مستعد يصلي في اليهوم أن يصهلي مائهة ركعهة، لكنهه لهيق بمسهتعد أن ينفه ، لهيق 

و يتعلم أو يعلم، هذا من أهل الصالة، شخص مستعد أن يصوم صوم داود، لكهن عنده استعداد أن يجلق فيقرأ، أ
أو يشهه  عليههه كههذا، هههذا مههن أهههل الصههيام، شههخص مسههتعد أن  تشهه  عليههه الصههالة، أو تشهه  عليههه الههذكر والههتالوة،

عه  يأخذ سيفه ويركب فرسه طول عمره يجاهد في سبيل هللا، لكن ما عنده استعداد يصلي أو يقرأ أو يجلق، وب
عكق يؤثر البقاف في مكانه، ويزاول الناق طبيعته حركي، الحركة عنده أيسر عليه من الجلوق، وبع  الناق ال

من األعمال ما يناسب الجلوق، وذكرنها مهرارًا أن بعه  النهاق عنهده اسهتعداد يقهرأ ثهالث سهاعات متواصهلة قهرآن، 
عههم هللا جههل وعههال أن نههوب العبههاداتو ليأخههذ كههل لكههن تشهه  عليههه سههجدة الههتالوةو ألن العبههادات متنوعههة، وهههذا مههن ن

شخص من األعمال ما يناسبه مثل ما قلنا سابقًا الواجبات ما عليها مسهاومة، مطلوبهة مهن الجميهذ، لكهن ههذا فهي 
 النوافل، تجد هذا الغالب عليه الصالة، يدعى من باب الصالة.



 كهان ومهن ،الصهدقة بهاب من دعي الصدقة أهل من كان ومن ،الجهاد باب من دعي الجهاد أهل من كان ومن))
( لمناسهبة الصهيام الهذي ))من بهاب الريهان(ما قال من باب الصيام، قال:  ((الريان باب من دعي الصيام أهل من

 يؤثر في النفق العطش.
يعنهي ههل فهي أحهد يهدعىس  ،ضهرورة من األبواب هذه من يدعى من على ما هللا رسول يا: الصدي  بكر أبو فقال

 تكههون  أن وأرجههو نعههم)) :قههال سكلههها األبههواب هههذه مههن أحههد يههدعى فهههل أن يههدعى مههن هههذه األبههواب أحههد، أو يمكههن
 (.(منهم

يهدخل مهذ يخهر  ثهم وهل يمكن أن يدخل شخص واحد من أبواب ثمانيهة، أو يخيهرس يعنهي ههل يهدخل مهذ بهاب ثهم 
 .هذا هو الراهر الثاني، ثم يخر ، أو يخير يقال: هذه األبواب الثمانية ادخل من أيها شئتس

 طالب:......
الفر  ما فيه مساومة، وال يتميز به أحد، هذا للناق كلهم، لكن اسكثار من النوافهل ههو الهذي يقتضهي أن يهدعى 

 من هذا الباب.
 قال رحمه هللا تعالى، هاهس

 طالب:......
 هي ثمانية، من الثمانية.

 طالب:......
ل واحد منهها أيمهن بالنسهبة للهذي ههو عهن يسهاره، تكلمهوا عهن ههذا هو باب خامق لكن أيضًا كونه أيمن نسبي، فك

 أهل العلم، على كل حال هي ثمانية.
 :أرضه الذمة أهل من أسلم من إحراز باب

مههن أهههل الذمههة أسههلم، لكههن هههل قبههل الهزيمههة يعنههي أثنههاف التخييههر قبههل الغههزو يخيههرون بههين أن يسههلموا أو يههدفعوا 
يحرز ماله قهبال لقتهال، لكهن مهن أسهلم بعهد الغهزو وبعهد الجزيهة، ههل يحهرز مالههس  الجزية، أو يقاتلوا، من أسلم هذا

 قال: باب إحراز من أسلم، هذا مطل ، سواًف كان قبل او بعد، واسمام يفصل، من أهل الذمة أرضه.
 لههه ون أتكه مهنهم أسهلم مهن أرأيهت ، يعنهي مها تهرددوا فيهها،يعطونهها فكهانوا قهوم مهن الجزيهة لقِبه إمهام عهن مالهك سهئل
، يعني بدون قتال، صولحوا الصلح أهل أما :يختلف ذلك: مالك فقال سماله لهم ويكون  للمسلمين تكون  أو ،أرضه

على أرضهم، وصاروا يدفعون العشر، صولحوا على أرضهم، ويدفعون ما فهر  علهيهم، ثهم أسهلم، ههذا لهه حكهم، 
 رة، كما كان شأن أهل خيبر له حكم.لكن من قوتل، وغنم المسلمون أرضه، وجعلوها بيده يعمل بها بأج

 فمهن بقتهال، عنهوة أخهذوا الهذين العنهوة أههل وأمها ،ومالهه بأرضهه أحه  فههو مهنهم أسلم من فمن قال: أما أهل الصلح
يعنههي ففههاتتهم أخههذت مههن  ،بالدهههم علههى غلبههوا قههد العنههوة أهههل ألنقههال:  للمسههلمين ومالههه أرضههه فههمن مههنهم أسههلم

هم إال إذا أعادها اسمام نررًا للمصهلحة كمها فعهل بغنهائم حنهين عليهه الصهالة والسهالم، أيديهم، وحينئذ ال ترجذ غلي
في فتح مكة مثاًل من أهل العلم من ير  أنها فتحت عنوة، وعلى هذا ال يجوز بيذ دورها  ،للمسلمين فيئاً  وصارت

، مههن جههاف مههن خههار  مكههة أن يوضههذ عليههها أبههوابوال تأجيرههها، هههي للمسههلمين كلهههم، للمسههلمين كلهههم، وال يجههوز 
يسههكن فههي أي مكههان شههاف، ومههنهم مههن يقههول: إنههها فتحههت صههلحًا، وكههان أهلههها أحهه  بههها، وال يمنههذ أن تفههتح عنههوة، 



والقتههال حصههل، وأبيحهههت للنبههي عليهههه الصههالة والسهههالم سههاعة مههن نههههار، وال يمنههذ مهههن ذلههك أن يمهههن النبههي عليهههه 
 ما من عليهم برقابهم.الصالة والسالم على أهلها ببمتلكاتهم وعقارهم ك

، يعنههي بهههذا الصههلح وبهههذا االتفهها ، وبهههذا العقههد، منعههوا أمههوالهم وأنفسهههم أمههوالهم منعههوا قههد فههمنهم الصههلح أهههل وأمهها
 .عليه صالحوا ما إال عليهم فليق عليها صالحوا حتى وأنفسهم،

دفنون فهي قبهر واحهد مهن ، باب الدفن في قبر واحد، يعني أكثر من شهخص يهضرورة من واحد قبر في الدفن باب
ال فاألصل أن لكل مسلم يموت له قبره الخاص، وال يجوز دفن اثنهين فهي قبهر واحهد إال لضهرورة،  نفهاذضرورة وا   وا 

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عدة عنه هللا رضي بكر أبي
، ومن ذلكم كتاب عهَدة يعني من وعده النبي عليه الصالة والسالم بشيف أنفذه أبو بكر، فالمسألة عِدة وليست عد  

 عدة الصابرين، وِعدة، يعني ما وعدهم هللا جل وعال.الصابرين، وُعدة، بعضهم يقول: 
 .وسلم عليه هللا صلىعدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذ وفاته، بعد وفاة رسول هللا 

  بن هللا وعبد جمو ال بن عمرو أن بلغه أنه صعصعة أبي بن الرحمن عبد عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
، همها مهن بنهي سهلمة، وبنهو سهلمة عنهد السهلميين ثهم األنصهاريينبن حهرام والهد جهابر بهن عبهد هللا،  عمرووعبد هللا 

النسب يقال: سلمي، يعنهي كهل مكسهور الثهاني يفهتح فهي النسهب، سهِلمة سهلمي، مها يقهال سهِلمي، ال تتهوالى كسهرات 
ي تكرر عندنا، ابن عبد البر النمري، النسبة إلى ملك، ملكي، ما يقال كثيرة ما يصلح، نِمرة نمري، كأبو عمر الذ
 مِلكي، مثلها، هذه قاعدة عند أهل العلم.

يعنههي جههاف السههيل فاجتهها  القبههور ومنههها القبههر الههذي فيههه هههذين  ،قبرهمهها السههيل حفههر قههد كانهها قههال: ثههم السههلميين،
يوم أحد السنة الثالثة  ،أحد يوم استشهد ممن وهما ،حدوا قبر في وكانا ،السيل يلي مما قبرهما وكان الصحابيين،

يعني بعد ستة وأربعين سنة، حفر قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السهيل، وكانها فهي قبهر واحهد، وهمها ممهن استشههد 
، علههى شههان مهها يصههيرون فههي طريهه  السههيل، كههل مهها جههاف سههيل اجتهها  ليغَيههرا مههن مكانهمهها عنهمهها فحفههر يههوم أحههد،

القريهب، وهكهذا األر  ال تأكهل أجسهاد الشههداف،  ،بهاألمق ماتها كأنهما يتغيرا لم فوجدا فغير مكانهما،القبر، نبشا 
واضههذ يههده ماسههك الههدم ال يخههر  بيههده،  ،جرحههه علههى يههده فوضههذ جههر  قههد أحههدهما وكههان ومههن بههاب أولههى األنبيههاف،
خهر  الهدم، فأميطهت يهده عهن  أزيلت، لما أزيلت ،جرحه عن يده فأميطت كذلك وهو فدفن فوضذ يده على جرحه،

 .سنة وأربعون  ست عنهما حفر يوم وبين أحد بين وكان ،كانت كما فرجعت أرسلت ثم جرحه
 وهذا مما يبين فضل الشهادة، والقتل في سبيل هللا.

إمهها لكثههرة األمههوات، أو لضههي  األر   ،ضههرورة مههن واحههد قبههر فههي والثالثههة الههرجالن يههدفن أن بههأق ال :مالههك قههال
 .القبلة يلي مما األكبريجعل مثاًل، و 

 ( فالسن له دور في مثل هذا.))كبر كبر(امتثااًل لقوله عليه الصالة والسالم: 
قدم  البحرين، من مال الصدي  بكر أبي على قدم :قال أنه الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن حدثنيقال: 
، وأي ضمان، ضمن له رسول وأيٌ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند له كان من: "فقالالبحرين  من مالعليه 

 أو هللا عليه الصالة والسالم كذا، أو وعده بشيف، إذا جافنا مال من الصدقة أو من كذا أعطيناك كذا، نعهم، وأي



ألن الخليفة يقوم مقام النبي عليه الصالة والسالم والخليفة الثاني يقوم مقام الخليفة الذي قبله، فههذه  سفليأتني عدة
 العداة وهذه الضمانات ال تضيذ بتغير الخلفاف، بل الضمان قائم إذا كان شرعيًا.

أن يعوضهه ويعطيهه شهيف مهن  -عليهه الصهالة والسهالم-، وكهان قهد وعهده النبهي هللا عبهد بهن جهابر فجافه فليأتني،
 .حفنات ثالث له فحفن المال،

 .-عليه الصالة والسالم-تنفيذًا لعدة النبي 
 ى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصل ،وهللا أعلم

 
 


